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Din cansa aflatei sărbători de mâne, Joi, 
Ss. Grigorie, Vasilie și loan, (jiai ul nu va apără 
până Vineri săra.

Procese politice.
ii.

N’are cine-va decât se urmă- 
rescă mersul și peripețiile, prin cari 
a trecut politica de maghiarisare 
din momentul când ea a fost rein
trodusă și de regimul dualist ungu
resc Deak-Andrassy prin însăși mo
dalitatea cum s’a stabilit de cătră 
dietă legea naționalităților votată și 
sancționată la 1868, pentru a se con
vinge, că procesele politice și mai 
vertos procesele de pressă s’au în
mulțit și s’au înăsprit în proporțiu- 
nea, în care au crescut cdrnele șo
vinismului maghiar și la impulsul 
acestuia au luat avent tot mai mare 
uneltirile de maghiarisare.

Nicî chiar în primul period al 
regimului dualist, numit periodul 
deakist — când din t6te părțile ră
sunau numai vorbe dulcî de împă
care, naționalitățile n’au fost scutite 
de procese politice. Der aceste erau 
mai rari și n’aveau acel caracter 
dușmănos îndreptat în contra ori
cărei desvoltări naționale a Nema
ghiarilor, cum îl au acțl.

După mdrtea lui Deak și mai 
ales dela venirea la cârmă a lui Co- 
loman Tisza s’au schimbat inse lu
crurile. Guvernul Tisza se recomandă 
grației opiniunei publice maghiare 
cu amenințarea, că va sdrobi și va 
strivi naționalitățile. Tisza fu acela, 
care avu îndrăsnela cel dintâitî a 
anunța în parlament, că se simte 
chiemat a face acâsta.

Regimul tiszaist a luat sub ari
pele sale ocrotitdre șovinismul vio
lent și intolerant și l’a hrănit și 
crescut, pănă ce câțî-va ani după 
aceea începu a ataca în stradă pe 
cetățenii nevinovațl.

Cu deosebire, de când Coloman 

Tisza a introdus prin legea școlară 
dela 1879 principiul, că limba ma
ghiară fiind decretată ca limbă a 
statului, este dator fiecare cetățân 
de a-o înveța în șcdlă, fie ea școlă 
de stat, comunală ori confesională 
și încă începând chiar dela prima 
clasă elementară, — s’a pus în curs 
prigonirea în stil mare a așa Zi
șilor agitatori și s’a inaugurat pe
riodul de urmărire sistematică a 
pressei naționaliste din sinul pop6- 
relor nemaghiare.

La oposițiunea ce au făcut’o na
ționalitățile, și în deosebi Românii, 
încercărilor de distrugere a regimu
lui tiszaist, acesta a răspuns prin a 
organisa strada în contra nostră, 
sub cuvânt, că guvernul singur nu 
pote se resbescă cu maghiarisarea 
și deci trebue se-i sară în ajutor so
cietatea maghiară, înființând „kul- 
turegylet“-url și tot felul de alte 
„egylet2 uri în contra naționalități
lor și a conducătorilor acestora.

Decă sub Tisza nu s’au intentat 
diarelor române procese de pressă 
mai numărose, causa n’a fost că el 
din causa „liberalismului2 său s’ar 
fi sfiit a se folosi cu prisos de acestă 
armă, ci altă cu totul a fost pricina. 
Era mai întâiti situația din afară 
forte amenințătdre, apoi nu se putea 
încrede în juriul de la Sibiiu, care 
funcționa în cause de procese de 
pressă, că va judeca pe placul șovi
nismului dominant.

In 1884 și 1885 Curtea cu ju
rați din Sibiiu a pronunțat verdicte 
achitătâre în nisce procese inten
tate (fiarelor române dela Brașov și 
Sibiiu. De aceea în vara anului 1885 
a fost desființată Curtea cu jurați 
din Sibiiu și jurisdicțiunea asupra 
teritoriului ei a fost predată Curții 
cu jurați din Clușifi.

De aici încolo s’a spart ghiața. 
Kulturegyletul era înființat și ’șl 
căuta gloria în a striga să fie ni
miciți „agitatorii1*, piarele maghiare 

secundau bărbătesce și procesele de 
pressă începură a lua un mers mai 
viu și mai vesel pentru inimele șo- 
viniste — căci nu mai era temere 
ca agitatorii“ români dațl în jude
cată se fie achitați.

Coloman Tisza pregătise deja 
cu ani înainte spiritele conaționalilor 
sei pentru acâsta luptă a „societății** 
mâna în mână cu guvernul cu scop 
de a nimici „agitațiunea*1 din sînul 
Românilor.

Primatele Vaszary și limba ma
ghiară. Primatele din Strigoniu Claudiu 
Vaszâry a adresat dilele acestea o circu
lară cătră inspectorii de școle din diecesa 
sa, în care se ocupă cu răspândirea în cer
curi cât maî largi a limbei maghiare. El 
învită pe inspectori să-și dea silința, ca în 
comunele mixte religia să se predee în 
limba maghiară. Scrie primatele: labor 
omnia vincit, și rogă pe inspectori să nu 
se sparie de piedecile și ostenelele, ce 
le-ar fintîmpina. Circulara mai conține și 
alte sfaturi „practice2, în cari arată cum 
s’ar pută garanta interesele limbei maghiare 
chiar și în comunele, unde copiii nu sciu 
unguresce. — Mare-i puterea șovinismului.

Guvernul strimtorat. Diarele opo- 
siționale din Budapesta pretind a sci, că Co- 
loraan Szell vă<jendu-se adus în mare strîm- 
torare prin tactica obstrucționistă, ar avă 
de gând să propună Maj. Sale disolvarea 
dietei, ca ultima ratio în situațiunea de 
față. Acestor sciri nu li se dă credământ 
Este fapt însă, că Coloman Szell a făcut 
propunerea, ca ședințele dietei să se pre- 
lungâscă c’o oră în fie care di pe timpul 
cât va dura desbaterea militară. Asupra 
propunerii s’a votat erl. Că va câștiga 
ceva ori nu Coloman Szell prin măsura 
acâsta estra-ordinară, cu greu e de cre- 
dut, după-ce oposiția e firm decisă a con
tinua c mbaterea proiectelor militare cu 
tăte armele posibile.

Amânarea delegațiunilor. In cer
curile politice din Viena și Budapesta se 
vorbesce, că delegațiunile din ăst-an se 
vor amâna pentru Septemvrie. Convoca
rea atât de întârziată a delegațiunilor se 
motivâză cu situația parlamentară nefavo
rabilă.

„Consul maghiar o-fag". piarele 
șoviniste din Budapesta stau să se prăpă- 
dâscă de năcaz, pentru-că d-1 Edmund 
Steinacker, fost secretar al camerei co
merciale din Budapesta, și consul al re- 
publicei africane Liberia, a fost învitat la 
balul de curte, ce s’a dat dilele acestea 
la palatul din Buda.

„Fiigg. Magyarorszâg", „Bud. Hirlap2 
și alte diare s’au cătrănit rău din causa 
acâsta și nu-șî pot suprima năcasul, că 
d-1 Steinacker încă a fost învitat, deși 
„domnul acesta — Zice „F. M.“ — este 
unul din esemplarele cele mai rele a ma- 
ghiarofagilor furioși2, din care causă el 
fu condamnat Sâmbătă de Curtea cu ju
rați din Seghedin la 8 (fii0 închisdre și 
100 cordne amendă pentru „agitație con
tra națiunei maghiare2.

Oficidsa „Bud. Tud.2 dice, că nu
mele lui Steinacker din greșâlă s’a stre
curat în lista învitaților. Der lămurirea 
acâsta nu-i mulțumesce pe șoviniștî. Ei 
cer, ca Steinacker să nu mai pdtă fi con
sul, âr „Fiigg. M.—g.“ spune, că în pri
vința acâsta se va face și o interpelație 
în dietă din partea deputatului Lengyel 
Zoltan, care va cere ministrului president 
să ia măsuri a i-se detrage d-lui Steinac
ker „exequatnra2 regală.

— Teribil!

Administratorul guvernului la 
domeniul episcopesc din Beiușiti. 
Nu de mult a apărut în foile maghiare 
un comunicat, în care se spunea, că numirea 
episcopului gr. cat. pentru scaunul vacant 
din Oradea-mare se va amâna pănă la 
târonă, deâre-ce guvernul are de gând a 
lua disposiții speciale pentru acâstă die- 
cesă. Pănă la numirea episcopului, guver-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Veduva geniului.
De Alphonse Daudet.

Svonul, că are de gând să se mărite 
ârășl, nu a produs nici o surprisă. Talen
tatul și renumitul bărbat, care timp de 
cinci-spre-dece ani a fost soțul ei, cu tdte 
calitățile lui eminente, seu pote tocmai 
din pricina acestor calități, a avut să su
fere mult de la dânsa. Tot Parisul scia, 
cât de mult i-a amărît filele prin purtarea 
ei îndărătnică și prin capriciile ei nebune.

Ca mulți alții, cari trebue se mâră 
înainte de vreme, așa și el făcu în timpul 
cel mai scurt carieră, secerând cele mai 
mari succese; pe când dânsa ședea într’un 
colț al carului de triumf și se uita în tă
cere la sgomotul și aplausele mulțimei, 
așteptând par-că se intervină ceva și să 
pună capăt acestei serbătoriri, dând de 
rîpă carul triumfal.

Despre slăbiciunile lui personale nu 
putea să vorbâscă nimănui. „Ah, Dâmne!“ 
îi răspundeau atunci „acestea sunt particu
laritățile geniului, cu cari trebue să te 

împaci. Nu uita, că bărbatul teu nu-ți 
aparține numai ție singură, ci aparține 
patriei și artei. Și cine scie, pâte tocmai 
particularităților iacelora, de cari tu te 
plângi, sunt a-se atribui operele sale ne- 
muritore2.

Sfaturile acestea erau ca tdca la 
urechia surdului. Intre cei doi soți veci- 
nică certă, și ca se pună odată capăt unei 
vieți insuportabile, se gândiau la divorț, 
când într’o Z< bărbatul muri subit...

Vieța singuratică, ce trebuia acum 
să o ducă, și dunga, ce se formase pe 
lângă gura ei, ca semn al suferinței, o 
făceau interesantă. In anul 35 al vieții 
începu se înflorescă din nou, să trăiescă 
o a doua primăvară, în care părea încă 
mai fermecătore, decât în cea dintâitî. 
Haina de jale îi stătea forte bine; ea 
juca cu multă dibăcie rolul femeii pe ju
mătate vrednică de invidiat și pe jumătate 
vrednică de compătimit, care stă singurică 
în lume, der în schimb pdrtă un nume 
celebru. Și se îngrijea forte mult, ca re- 
numele scumpului repausat să-l asigure 
pentru tote timpurile. Mai ’nainte acest 
renume nu-i era, decât un isvor de supă
rare. Der acum îl cultiva cu îngrijire, 

par’ că ar fi fost o flore prețidsă, răsărită 
pe mormântul decedatului, și aprâpe dilnic 
mergea învălită în vălul negru al văduviei 
pe la directori de teatre și pe la editori. 
Cu cei dintâiii trata despre representarea 
operelor, cu acești din urmă despre edi
tarea operelor postume, și tote acestea le 
făcea cu atâta seriositate și demnitate, ca 
și cum ar împlini . prin acesta o sfântă 
datorie.

Atunci o cunoscu bărbatul d’aldoilea. 
Era și el musician, firesce însă nu din cei 
renumit!. Compusese câteva valsuri, cân
tece și done operete, cari erau fdrte fru
mos tipărite, dâr nici nu le cânta, nici 
nu le cumpăra nimeni. Avea un esterior 
plăcut, era originar dintr’o familie cinstită 
și era bogat. Entusiast din fire, se închina 
cu respect în fața geniului și privea la 
celebrități cu adâncă venerațiune. Așa, 
i-se păru că vede o ființă supra-omenâscă, 
când vădii pe văduva geniului. I-se părea, 
că vede întruparea unei muse. Firesce, că 
la moment se amorisâ de idealul său și 
când tînăra văduvă începu ârăși se-și des
chidă saldnele, se presentâ și dânsul.

Aflându-se în încăperile, prin cari 
părea că tot mai dominâză spiritul ge

niului, amorul lui deveni patimă. Aici 
vedea bustul măestrului, colo pianul, la 
care îșî făcea composițiile; pe mese și 
etagere manuscriptele partiturelor sale și 
foi volante, pe cari îșî scria cugetările 
musicale etc.

Prin acest cult al tonurilor far
mecul tinerei și picantei văduve crescea, 
tot așa cum cresce frumseța unui tablou 
în colori vii așezat într’un cadru negru. 
Tînărul musician era amoresat la nebunie.

După șovăire îndelungată, în sfârșit 
îșî luă inima în dinți și făcu declarația. 
A fost modest din cale afară. El este 
convins, ce schimb prost face ea, când dă 
un nume atât de sărbătorit pentru numele 
lui neînsemnat.

El habar n’avea, că dama sa se bu
cura în sufletul ei de acest succes. Ea, 
care în fața lumei făcea pe „resignata", 
care a renunțat la ori-ce bucurie și plă
cere pe acest pământ. Deși în viâța ei 
nu. avuse mai mare bucurie, ca aceea, 
când a murit bărbatul ei, totuși acum nu 
intrelăsa nici o ocasiune de a vărsa la- 
crămî după dânsul și a vorbi de repau- 
satul, ca de o comâră perdută. Amorul 
tînărului deveni din ce în ce mai pasionat 
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nul va studia cestiunea în vederea masu
rilor, ce are de gând se le ia, er pentru 
domeniul episcopesc a numit administra
tor pe un ore-care Tost.

Nu putem trece așa ușor peste acest 
comunicat și ne simțim obligați a reveni 
asupra lui, întrebându-ne. cu îngrijare, ce 
fel de măsuri se plănuesc față cu diecesa 
văduvită? Apoi numirea de administrator 
din partea guvernului la un domeniu, 
care sub repausatul Pavel avea o admi
nistrație model, ce noimă are ? Pe cât 
seim noi, nici nu esistă precedent pentru 
așa o numire și nu se pdte invoca nici 
motivul, că în administrarea domeniului 
s’ar fi găsit neregularități, ceea-ce ar pute 
servi ca pretext pentru o intervenție din 
partea guvernului.

Așteptăm să ni-se trimită lămuriri 
din numita diecesă.

Procesele de la T. ■ Mureșului.
După rechisitorul contelui Lazar, pe 

care l’am publicat erl în extras după „Kr. 
Ztg.“, și-a rostit pledoaria apărătorul Dr. 
Schnell, apoi s’a apărat Dr. Orendi,' Dr. 
Liess, după cari a replicat erăși contele 
Lazar susținând, că nu e necesar, ca ați- 
țarea să fie urmată de efect, căci decă 
în cașul acesta ar fi urmat efectul, atunci 
delictul inculpaților ar trebui cualificat de 
crimă capitală (fobenjărd biin). Și de alt
mintrelea pentru asemenea ațîțări închi- 
sdrea de stat, custodia honesta, este o pe- 
depsă prea blândă. Ar trebui să fie munca 
silnică, seu altă pedeapsă analogă. După 
o scurtă duplică a lui Dr. Orendi și Dr. 
Liess, i-se dă cuvântul deputatului Korodi-

„înainte de tote trebue să-mi fac re- 
flexiunile la unele afirmări ale d-lui pro
curor. Observ, că în sine n’ași crede de 
necesar a face aceste reflecsiunî, fiind-că 
acele afirmări și atacuri nu sunt de luat 
în serios, și decă răspund la ele, o fac din 
motivul, că acest proces se judecă în fața 
inarei publicități și mă simt obligat cu res
pect la acestă publicitate se fac în public 
mai multe rectificări.

D 1 procuror a dis, că densul pe mem
brii așa numitelor „naționalități11 îi împarte 
în două grupuri, anume grupul care induce 
în rătăcire și ațiță, și grupul celor induși 
în rătăcire; a dis mai departe, că noi agi
tatorii, „ne înălțăm pe socotâla și pe spa
tele poporului11.

In ceea-ce mă privesce pe mine, n'am 
de cât să mă refer la aceea, cum am fost 
eu ales deputat. Pe mine m’au ales . toți 
Sașii din cercul meu electoral. Unde sunt 
așa der acele două grupuri ? Apponyi, care 
a scris tot în chipul acesta, decă cunoscea 
împrejurările, nu scriea cum a scris.

D-l procuror amai susținut că noi agităm 
ca să ne „câștigăm pânea1. Acâsta este 
pur și simplu o afirmație ridicolă. Mi se 
pare, că decă ar fi vorba de pâne, ar fi 
mai bine, mai avantagios și mai comod a 
face politică, nu cum fac eu și soții mei 
de principii, căci este de notorietate pu
blică, că tocmai în Ungaria este mai pro

și mai impulsiv și în sfârșit văduvia s’a 
încheiat prin cununie...

Tînăra femeie nu încetă prin acesta 
a-și continua văduvia; din contră — ea 
făcea și pe mai departe pe văduva geniu
lui. Și bărbatul, care era ceva mai tînăr. 
decât dânsa, găsia, că este forte natural 
cultul acesta pentru repausatul. Spre a-1 
întări și mai mult în acestă părere, ea îi 
ceti scrisorile maestrului scrise pe timpul, 
când era logodit cu dânsa. Cufundându-se 
prin acesta în trecut, ea devenia cu cinci- 
spre-cjece ani mai tînără și îșî dedea ae
rul unei femei tinere, frumose, adorate și 
sărbătorite în poesii... Oum-că mai târfliu 
s’au schimbat lucrurile. . . la asta nu se 
gândea noul bărbat. El o venera, ca pe-o 
4eiță și era mândru, că ființa acâsta, care 
primise atâtea declarații de amor, acuma 
este a lui.

Era o păreche ciudată, care merită 
să fie studiată. Eu i-am vădut odată la 
teatru. Abia mai recunosceam pe femeia 
reservată și sfiicidsă de odinioră, care ală
turea de primul ei bărbat nu-ți făcea 
aprdpe nici o impresie. Ședea înainte în 
loje, rezimată pe balustrada lojei și tote 
privirile erau fixate asupra ei. Capul ei era 

fitabil și mai plăcut lucru a face politică 
guvernamentală.

D-l procuror ne-a numit mai departe 
drojdia naționalităților. Ei bine, eu cred, 
că de la mine nici nu așteptați să răspund 
la asemenea insulte, pe cum că nici nu 
este posibil a răspunde aici la tote câte 
s’au debitat.

Ni s’a mai spus, că suntem antidinastici, 
de drece am agita contra unei legi sanc
ționate. S’a spus deja, că n’a fost așa, și 
că noi numai la esecutarea legii am vrut 
să influințăm guvernul, ca acestă esecu- 
tare se se săvîrșescă după dorința ndstră 
Tocmai din causa legii acesteia au eșit 
deputății sași din partidul guvernamental. 
Ear’ în cât privesce pe Schroff, el a fost 
în adevăr expulsat din România pentru 
crimen laesae, der acâsta s’a întîmplat 
fiind-că o foie din România a reprodus un 
articol dintr’o foie din Germania, și care 
articol se ocupa de — persona împăratu
lui Wilhelm. Articolul prin urmare nu vor
bea de regele nostru. Schroff a venit atunci 
la Brașov și i s’a dat ocupație la „Kr. 
Tagblatt11, organul „moderaților11, și după 
fusiunea celor două partide, a trecut la 
„Kr. Ztg.“

D-l procuror ne-a tăgăduit bărbăția. 
— Ceea ce ne cere d-sa este de rîs. Adică 
să dicem: da, am ațițat, când noi avem 
convingerea, că n’am făcut-o acesta, fn ceea 
ce privesce bărbăția, nu vreu să-l urmez pe 
d-l procuror pe terenul personalităților, 
atâta însă să-mi fie permis a-, observa, că 
cei ce mărturisesce principiile politice- 
naționaliste, cum fac eu și soții mei de 
principii, nu trebue să se temă de repro
șul lipsei de bărbăție! Eu însumi am fost 
acela, care am stăruit mai tare, ca depu
tății noștri să iesă din partidul guverna
mental, fiind-că am credut, că acolo nu 
pot fi liberi. Și de sigur se cere mai mult 
curagiu a ave asemenea principii poli
tice, de cât a fi mameluc și a tăcea chi-’ 
tic în sinul partidului guvernamental.

In sfârșit a mai dis d-l procuror, că 
eu în dietă n’ași fi dis adevărul. Insinuația 
acesta o resping energic. Ceea-ce a spus 
aici d-l procuror — și accentuez, că sunt 
conscient de ceea ce die și iau răspun
derea pentru fie-care cuvânt: cea-ce a dis 
d-l procuror, nu este adevărat. Actele sunt 
la d-sa, să-mi dovedescă din ele, ceea-ce 
a susținut. Insă acesta nu o pote.

In ce privesce articolul, d-l Korodi 
spune, că nu densul l’a tradus, ci lâ ru- 
garea editorului, a atenuat unele obser
vații din comentar, fiind articolul deja 
cules. Cum vine densul să-fie acum tras 
la răspundere, pentru-că a atenuat?

D-l Korodi trece apoi la al doilea 
articol, Cestiunea numelor de localități în 
Germania, și susține, că în acel articol nu 
se. cuprinde nimic nepatriotic.

Verdictul juraților i-a declarat pe 
toți ftrei acusații culpabili de „ațîțarea 
naționalității valahe și săsesci contra 
naționalității maghiare" și anume pe Ko
rodi în 2 cașuri, pe Ordendi și Liess în 
câte un cas.

Sentința tribunalului este deja cu
noscută.

încunjurat de aureola gloriei primului băr
bat, al cărui nume, de câte-ori o vedeau, 
trecea din gură în gură. Urmașul aceluia 
ședea la dre-care distanță la spatele ei, 
par-că ar fi luat în sarcina sa suferințele 
întregei lumi și se uita cu atențiune la 
stăpâna sa, gata în fie-care moment a-i 
face un serviciu.

Relația ciudată era și mai frapantă 
acasă la dânșii. Am fost odată la o se
rată, ce au dat’o în primul an al căsăto
riei lor. Pe stăpânul casei părea că îl 
geneză consciența, că în saldnele sale are 
întrunită întrega societate de elită. Din 
contră, ddmna privia seridsă și obosită, 
dându-și mai mult ca orî-când aerul de 
văduva geniului. II privia pe soțul seu cu 
un fel de milă și <jicea din când în când: 
„Sărmanul meu amic“, și altele de felul 
acesta.

In jurul ei se formă un cerc de prie
teni și cunoscuți vechi, cari fuseseră mar
tori la tdte succesele și triumfurile ge
niului repausat. Ea se simția din nou ca 
o copilă. Toți o cunosceau de când era 
copilă. Ii diceau „Anais11 după numele, 
ce-1 purta înainte de confirmațiune. Și în 
acest timp sărmanul bărbat stătea respec

Pericolul macedonean.
Dilnic sosesc sciri alarmante despre 

pericolul macedonean.
„Figaro" din Paris, cu tdte desmin- 

țirile ce i-s’au dat, menține scirea, că 
Turcii mobilisăză armata. Se afirmă, că 
guvernul turcesc continuă cu întăririle de 
la hotară. Sultanul ar fi aprobat suma de 
14.680 piaștî pentru repararea de fortifi
cații de la granița turco-muntenegrenă.

Diarul „Vosische Zeitung" din Berlin 
anunță, că în Sofia domnesce o mare ne
liniște din causa pregătirilor de resboiti 
ale Turciei. Se crede, că înțelegerea aus- 
tro-rusă neputând ajunge la vr’un resul- 
tat practic, evenimentele din Balcani îșî 
vor urma cursul lor natural.

Am semnalat erî, că principele bul
gar Ferdinand a făcut o declarație impor
tantă unei delegațiuni, care i-a solicitat 
sprijinirea causei Macedonenilor.

Etă, ce a dis principele:
—„Suntem în ajunul unor evenimente 

seriose. Poporul bulgar se încrede în Ru
sia și în puteri, că vor crea o nouă situa
ție în Macedonia. La tdtă întâmplarea 
contez pe patriotismul poporului meu și 
sper, că la cas de nevoie el își va face 
datoria11.

Deputatul oposiționist Stratimirow 
a declarat în ultima ședință a Sobraniei, 
că Macedonenii voesc să fie independenți 
și-și vor elupta independența și fără de 
Bulgaria. Reformele nu mai folosesc, de 
ore-ce revoluțiunea va isbucni cu sigu
ranță.

După „Novosti" din Petersburg se va 
adresa din partea puterilor semnatare ale 
tractatului de Berlin o notă guvernului tur
cesc privitore la reformele în Macedonia, pe 
cari dâcă Porta nu le va primi, atunci afară 
de două puteri (Anglia și Germania) 
Turcia se va găsi în fața tuturor celor
lalte. In genere, pressa rusescă vede si
tuația din Balcani în colori forte poso
morite.SOIRILE DILEI.
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Nicolae G. Eremia ț. S’a stins încă 
unul dintre bravii noștri comercianți ro
mâni din piața Brașovului. Nicolae G. 
Eremia, nepot al regretatului Dimitrie Ere- 
mia și primul companion al firmei „Di
mitrie Eremias Nepoți11, a încetat din 
vieță adi înainte de amedi, după ce a 
suferit de-o grea bălă, vre-o două luni de 
(jile. Era o figură simpatică, bine cunos
cută în tote cercurile ndstre, om înclinat 
spre fapte nobile, forte muncitor la negoț 
și bun Român. A fost membru la tdte 
reuniunile mostre române din Brașov, 
membru virilist al representanței comu
nale și comitatense ș. a. Aflăm, că răpo

tuos alăturea și asculta laudele predece
sorului său. Se vorbia despre premierele 
lui neuitate și despre felul cum lucra.

„Iți aduci aminte, Anais, cum se 
aședa lângă d-ta, de câte-ori îi lipsia in- 
spirațiunea ?“

Și Anais suspina și se înroșia.
Apoi discuția trecu asupra splendi

dei opere „Savonarola11, în care se cu
prinde celebrul duet, ce se cântă la lu
mina lunei. Un entusiast cântă acest duet 
la pian și ochii se umplură de lacremi. 
Ddmna plângea cu hohot. „Prea mă emo- 
ționeză“. „Nu mai potu. Toți o încunju- 
rau și își esprimau condolențele și regre
tele cele mai adânci — în tocmai ca la 
o înmormântare. Unul îi strînse mâna și 
dise: „Curagih, Anais, curagiu!11

Și ceea-ce era mai comic în tdtă 
scena, bărbatul al doilea se grăbi și el 
a-și esprima condolențele. Oe geniu! Ce 
geniu era: îmi dicea mie și își ștergea 
ochii.

Era o scenă fdrte emoționantă și în 
același timp din cale afară comică.

satul a testat o sumă considerabilă și 
pentru scopuri culturale și de binefacere 
române. Fie-i țărina ușoră și memoria 
binecuvântată!

Societatea de lectură „Petru Ma
ior11 din Budapesta învită la serata musi- 
cală împreunată cu dans, ce se va țină 
la 26 Februarie st. n. 1903 în sala cea 
mică a „hotelului Royal“. începutul la 8 
și jum. ore sera. Prețul intrării: de per- 
sonă 3 cor., de familie 8 cor. Programe 
sera la cassă. Răscumpărarea biletelor de 
îatrare, â,precum și ofertele sunt a se 
adresa la societate (IV. Molnar-U. 20, II 
10). — După cum suntem informați, deși 
petrecerea nu va fi de un caracter mai 
general întru cât la serata amintită vor de
buta numai membrii de ai societății, to
tuși comitetul aranjator își dă tdtă silința 
ca se asigure petrecerei, în ce privesce 
întreg aranjamentul, o reușită dintre cele 
mai bune.

Alegerea din Năseud. Alaltaeri s’a 
făcut alegere parțială de deputat în 
Năsăud. A fost ales cu unanimitate I. 
Ciocan.

Foniete în Bilior. Din Oradea-mare 
se telegrafeză, că în ținutul Beiușidm 
bântue fdmetea de la anul nou înedee. 
Mulți dtneni din satele mai ascunse, se 
luptă cu fdmea. Causa fdmetei este grin
dina din vara anului trecut, care a devas
tat săraănățurile. La asta s’a mai adaus 
și boia de gură și de unghii la vite și 
boia de porci.

Ajutore pentru inundații din co
mitatul Solnoc-Dăbâca. Fișpanui comita
tului Solnoc-Dăbâca a luat măsuri ca încă 
în cursul lupei acesteia să se împartă 
bucate omenilor lipsiți din comitat, cărora 
inundația din vara trecută a Someșului 
li-a nimicit tdtă recolta. Cei lipsiți cu 
desăvârșire vor fi împărtășiți în ajutdre 
gratuite, er cei cari dispun de dre-care 
avere, vor primi bucate cu prețuri reduse 
Căile ferate au acordat de asemenea re
duceri pentru transportul cerealelor desti
nate pentru distribuire.

Din parochia Hermanului. La „Sci
rea dilei11, ce am publicat’o sub acest titlu 
în numărul de Marți al fdiei ndstre, pri
mim o întâmpinare de la parochul Ale
xandru Dogariu din Herman. D-sa spune, 
că mult trimbițatul conflict între paro- 
chieni și preotul lor „e tras ca de păr 
de interesele personale ale unora11... Pri
vitor la ținerea sinodului parochial din 
Hărman dice :

In 19 Ianuarie am publicat ținerea 
sinodului parochial pe Dumineca urmă- 
tore, când nu avea să fie nici vre-o nuntă 
dre-care, der am accentuat anume și aceea, 
că sinodul își pote și numai constitui biu- 
roul în ședința primă și a. se' continua 
apoi în una din dilele de peste-> săptă
mână. Despre publicarea sinodului — în 
înțelesul §-lui 9 din statutul organic — 
am încunosciințat ca tot-deuna și pe d 1 
protopop tractual. De astă-dată am pri
mit următorul răspuns oficios sub Nr. 
144/903 de dato 24 Ianuarie: „Ținerea si
nodului ordinar s’o amânați pănă când vă 
voiu avisa eu, căci voiesc a conduce eu 
acel sinod", așaderă tocmai după dorința 
mai multor poporeni, arătată în scris și 
trimisă la oficiul protopopesc.

Ce înțeles mai avea der mergerea 
lor în massă pe la Brașov?... Au nu erau 
do ajuns și numai 2 ca Români cinstiți și 
cu judecată matură să mergă și să întrebe 
pe d-l protopop, când anume va veni la 
sinod? și că ar dori poporul să vină nu
mai într’o di dre-care de peste săptă
mână.

Nu este de loc adevărat, că eu ași 
fi voit să țin sinodul, și că numai vedând 
oposiția poporului, l’am amânat, Nici n’am 
intenționat a’l țină, ci pur și simplu am 
adus la cunoscința celor presenți 'ordinul 
d-lui protopop. George Ach. Toma, care 
a umblat și pe la On. Redacțiune, cred că 
o scie prea bine acesta..."

Amnestiații din armata română. 
Regele Carol prin înaltul decret Nr. 3047 
a fost amnestiat, din incidentul aniversării 
a 25-a a răsboiului de independență, pe 
toți desertorii și nesupușii (din armată) 
pănă în data de 28 Noemvrie 1902. Acest 
înalt favor espira la 31 Martie st. v. anul
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curent. Acum Majestatea Sa printr’un nou 
decret cu data de 21 Ianuarie 1903 a pre
lungit termenul prevăzut de decretul Nr. 
3047 din 28 Noemvrie 1902, prin care 
amnestiații sunt datori a se presenta cor
purilor și serviciilor din cari fac parte 
pănă la 1 Noemvrie st. v. 1903.

Bătaia în armată. Am mai amintit cala pro 
punerea rainist. derăsboiuD. Sturdza,Regele 
Carol a decretat, că tdte gradele inferidre 
cari se fac culpabile de lovirea inferioru
lui, se vor muta din 'corpul de serviciu 
de unde fac parte în alt corp de trupă 
seu servicitl, chiar de la cercetarea preli
minară, decă se va constata vinovăția lor. 
Aceste grade nu vor mai ave dreptul de 
remutare în vechiul lor corp seu serviciu, 
nici în cașul când ei vor fi achitați de 
cătră ministrul de râsboiu. — Acestă mu
tare ministrul de răsboiă a cerut’o atât in 
interesul disciplinei, căci acei cari vor fi 
achitați de consiliul de răsboiil tot vor 
păstra porniri reutăciose contra acelora, 
cari au provocat trimiterea lor înaintea 
consiliului de răsboiu, cât și în interesul 
instrucțiunei de cătră parchetele militare, 
pentru a nu fi zădărnicite de cătră vino- 
vați, infiuințând prin autoritatea gradului 
lor asupra inferiorilor, ca se depună măr
turii în contra consciinței și adevărului.

Cununie. D-l Dr. Aurel Maniu, me
dic de regiment în Przmysl îșî va serba 
cununia religidsă cu d-șora Anna Wania 
în dina de 17 Februarie a. c. în biserica 
catedrală din Cernăuți.

Logodnă. D-șora Maria Moțoiu, Tur- 
cheș, și d-l Stefan Pâclea, Satulung, fi- 
danțațî.

Meeting socialist. Social-democrații 
din Budapesta vor organisa Dumineca vii- 
tore un mare meeting socialist, în care se 
va protesta contra proiectelor militare. 
S’au distribuit 50.000 apeluri contra pro
iectelor. Agitațiunea acesta se face și în 
provincie.

Starea sănătății regelui Eduard.
Diarul engles „Reyn. Newsp." scrie: In 
22 Ianuarie dimineța regele a fost cuprins 
de dureri acute în partea abdomenală. 
Medicii susțineau, că nu este cu putință, 
ca să se repete boia, ce a avut’o regele 
mai în urmă. De fapt medicii sunt de 
acord, că regele va guverna numai scurt 
timp. Dece dile regele a încercat să se 
înșele pe sine însuși, der la 31 Ianuarie 
i-s’a dat sfatul să nu iesă din cameră. 
Năcăjit arătă cu mâna asupra unei notițe 
din „Times", în care se scria, că densul 
este deplin sănătos. „Ei văd, dise el, că 
■sunt sănătos și er sunt încântați că mă 
văd bolnav". După acestea întreprinse o 
escursiune cu automobilul, din care se 
întorse cu o temperatură mai urcată, pulsul 
îi bătea mai iute. Regele era atât de 
abătut, încât nu se opuse sfatului de a se 
pune în pat. Se mai consultară și alți 
medici. La curte vedeai numai fețe îngri- 
jate. Lunia trecută, când regina rugă pe 
soțul seu se rămână acasă, s’a întâmplat 
următdrea scenă. După ceremonia plan
tării de pomi, regele leșină în trăsură. 
Mai mulți representanți de ai presei, cari 
erau de față, au fost obligați să păstreze 
tăcere. Pe când mai târdiu se anunța 
că sănătatea regelui face progrese, regele 
se afia în deliriu. Joi s’a tretjit, fără să 
scie de cele petrecute în cursul a două 
■dile din urmă; der s’a simțit bine și s’a 
ridicat din pat. împrejurarea, că nu are 
apetit și suferințele lui cronice, bronchiale 
fac pe medici să fie îngrijați. In urma 
suferințelor corporale, regele este iritat, 
se mânie iute.

Fondul de teatru. D-l Demetriu 
Bardosy, locotenent c. și r., pentru răscum
părarea felicitărilor, a dăruit „Soc. pentru 
crearea unui fond de teatru român" suma 
de 3 corone.

Societatea turiștilor în România. 
Dilele acestea s’a constituit în Bucuresci 
■o societate a turiștilor sub președința pro
fesorului de universitate Mrazek. Vicepre
ședinte a fost ales secretarul particular al 
.principelui de cordnă, Dr.Tamm, er casier

d-l T. Nica. Societatea are de scop a în
lesni iubitorilor naturei visitarea diferitelor 
locuri romantice din țâră.

Inginer silvic alienat. Diarului „M. 
P.“ i-se scrie din Oradea-mare, că în gara 
de acolo inginerul silvic N. R. din Beiuș 
a avut un atao subit de alienație. Nimeni 
nu se pute apropia de nenorocitul, afară 
de preotul reformat Iozsa Kâroly, care l’a 
ademenit pe R. să se urce în trenul per
sonal, care era gata de plecare spre Bu
dapesta. R., care e tată a 4 copii, a fost 
transportat la institutul de alienați din 
Budapesta. — Publicăm cu reservă soirea 
acesta.

Necrolog. Petru Mureșanu Vireganul 
a repausat în diua de 8 Februarie a. c. 
în etate de 64 ani. înmormântarea s’a fă
cut în 10 Februarie în cimiteriul gr. cat. 
din Vireag. — II jălesce văduva Maria n. 
Rusu.

Princesa Luisa în sanatoriu. In 
drama de la curtea saxonă s’a întâm
plat o nouă întorsătură. După-ce princesei 
Luisa nu i-s’a permis să-și vadă fiul bol
nav, la sfatul advocaților săi s’a hotărît 
se se retragă în sanatoriul „La Meterie^ 
din Nyon, unde speră să-și recâștige liniș
tea, după sbuciumările sufletesc! prin cari 
a trecut — „Fremdenblatt" din Viena 
scrie, că intervenția papei a avut resulta- 
tul, de a determina pe princesa să se 
despartă de Giron. Hotărîrea princesei de 
a întră în sanatoriu a surprins mult cer
curile curții din Viena, fiind-că nimeni nu 
presupunea măcar—după cele întâmplate 
— că ea se va decide să facă un astfel 
de pas.

Poesia papei. Papa Leo XIII și 
acum la adencile-i bătrânețe scrie poesii. 
De curând a scris o poesie dedicată unui 
amic al seu, în care îi dă sfaturi cum să 
trăescă, pentru ca se aibă vieță lungă.

Escroc „român" în Egipt. „Buk. 
Tgbl.“ aduce sub titlul de mai sus soirea 
despre arestarea lui Hermann Singer, care 
a săvârșit mai multe escrocherii în Ale
xandria. — Ne mirăm, că „Buk. Tgbl.“ 
nu scie să facă deosebirea între un Singer 
și un Român.

Tinerimea studiosă din Tnrclieș 
va aranja o producțiune musicală-teatrală 
Sâmbătă în 1/14 Februarie a. c. în sala 
hotelului „Pomul verde" (Turcheșj sub 
conducerea învățătorului Nicolau Odor. 
Programa: 1) Jianul doină, solo de ;i. * * 
2) Ion la featru, anecdotă de Th. Speranță 
declm. 3) Noua călugăriță, cor. 4) Rugă
mintea din urmă, declamare. 5) Ah mi-e 
dor, cor. 6) „Pisica", comedie într’un act de 
Th. Alexi. Prețul de intrare: Ioc I 1 cor. 
loc II 80 bani, loc III 60 bani. începutul 
Ia 6'/2 săra. Tramvaiu Brașov-Săcele orele 
2 și 6 și 6’/2 p. ni.

Ilusionistul Carmeliini, care este 
cunoscut publicului din Brașov ca presti
digitator și ghicitor de cugete, va da 
mâne, Joi sera, în 12 Februarie o repre- 
sentație la restaurantul Gabel (Redută), 
începutul la 8 ore.

Lecții din limba francesâ dă o 
profesoră diplomată de origine francesă 
atât din gramatică, cât și din literatură și 
conversațiune, cu prețul forte eftin de j. 
corona pe o <5ră, atât în locuința respec
tivului, cât și acasă la D-sa. Detailii în 
Villa Kertsch, la camera Nr. 12.

tâncul de cuverte — succesul e asigurat" 
Alții mai buni cunoscători ai împrejurări
lor, se mulțumiau și cu mai puțini.

Cu toții însă erau încălziți de spe
ranța, că vor intra frurnOse contribuiri pen
tru redeșteptarea sermanei biblioteci, care
— acoperită de praf din dile vechi dur- 
mindu-și liniștit somnul într’un colț al 
aceleeași sale, — îți făcea impresia unui 
cerșitor sdretițos, care-ți imploră ajutor.

„Pentru reușita splendidă ar fi bine,
— dice un prieten al meu, adresându-se 
mie, — să faci cunoscut concertul nostru 
prin câte-va rânduri scrise într’un jurnal. 
Căci vecji — continuă el — după con
certe și alte producțiuni de ale nostre, 
s’au scris destule verfll uscate; dece.n’am 
pute însă scrie ceva și înainte de acest 
concert, ca să fim — mai secesioniști, 
cum s’ar dice acuma?..."

Colegul meu îmi propunea adecă, să 
fac pentru concert nițică.... cumsă-idic? 
reclamă (cinstită! bine înțeles).

„E de prisos, frate dragă! — îi răs- 
pun.seiu —, te asigur, că pe cel ce nu va 
pricepe de la sine importanța concertului 
nostru, pe acela nu-I vei pute capacita 
nici cu înțelepciunea lui Solomon". Și mă 
depărtaiu, pe când prietinul la acest răs
puns al meu făcea o față desperată, ca și 
când ar fi cetit o resoluțiune negativă a 
unei petițiuni în care și-a pus mare spe
ranță... Paliditatea feței lui mă impresi
ona așa dă mult, în cât involuntar m’am 
ocupat în gândul meu tot cu viitorul con
cert. Dău, îmi (jiceam, n’ar trebui bre să 
facem să răsune puțin în văile și munții 
ardelenesc!, ca să-i mârgă vestea concer
tului nostru, care după ce se va fi trecut, 
voiu pute dice cu Coșbuc :

„Și s’a pornit apoi cuvent! 
Și patru margini de păment, 
Ce strîmte-au fost în largul lor. 
Când a pornit să-și dee zor 
Acest cuvent mai călător

De cât un vent!“ —
♦

Societatea din Clușiiă e în majori
tate maghiară — chiar și fără „streber“-i. 
Maioritatea acesta absolută t.răiesce aci 
ca ’n „Eldorado". Au teatru național (care 
de altminteri atunci e mai plin, când se 
jăcă ceva ne-„național“, fie o piesă fran
cesă, germană seu italiană !), dau concerte, 
arangeză petreceri mai mari și mai res- 
țrînse familiare, au bande de lăutari, al 
căror „primaș" trage la ureche compatrio
tului nostru, apoi t<5te corporațiunile — 
de la Emke pân’ la societatea cismarilor 
— arangeză baluri și producțiuni în pu
blic... c’un cuvânt se distreză în veselie, 
dând mult de lucru șăgalnicului principe 
Carnevâl și indulgentei redute...

Der noi ce avem și cum ne petre
cem? Avem o casină a inteligenței, 
avem un frumos buchet de tineri uni
versitari (din fatalitate nu fără spini), avem 
o bancă și avem... ce mai avem ?... nimica 
alta! Și ne putem distra numai când 
tot noi arangiăm câte-o petrecere cu dans, 
seu vre-un concert.J ca de esemplu cel de 
acuma. Atunci și numai atunci ne simțim 
și noi mai bine și acasă, când vedem flo- 
rea inteligenței ndstre din patrie conve
nind pe câte-va momente la noi și con
versând și discutând împreună la splen- 
dorea salei de dans, ori între pahară. Noi 
i-am primit și îi vom primi totdeuna cu 
dragoste și ospitalitate.

Și așa concetățenii noștri de alt nem 
se uită adeseori chiorîș la noi. Der în 9 
Maiu 1901 le-am impus c’un frumos con
cert.

„Vin Valachii erăși la Clușiu", es- 
clamă ei de obiceiu. Voim a le impune și 
acuma cu vitalitatea năstră și cultura nos- 
tră socială, printr’un concert și mai splendid !

Veniți der la concertul nostru, mai 
lăsați acele multe „afaceri private" (ba- 
tă-le norocu 1) și contribuiți la desvolta- 
rea Musei române și la ridicarea altarului 
nostru cultural! Veniți, — nu veți re
greta!

*
Așa fantasând asupra concertului, a 

căruia pregătire s’a început în stil mare 
(stilul sfîrșitului atârnă dela obștea ro
mână, în care ne încredem) și dorind pen
tru croitorese cât mai multă ocupație, do
rind apoi pentru tinerii subalterni cât mai 
multă anticipație dela șefii lor, er pentru 
noi dorind din inimă (și din goliciunea 
chaotică a buzunarelor), ca poșta din 
„prima" (ah! cuvânt prea dulce!) Martie 
se nu întârdie... ajunseid acasă. Și m’a- 
pucaiu să scriu — despre concert!

Traian Suciu, 
phil.

Un concert de elită.
Clușiu, 8 Febr. 1903.

Venindu-mi dorul a „chibița", în- 
tr’una din dilele ultime în „sala de mis
tere" a casinei năstre de aici, mă așteptam 
să dau peste vre-o „companie", ce-și „mai 
trece din vreme" cu câte un „calabrias".

Când colo ce să văd? Vre-o 12 co
legi — apostoli ai artei române — erau 
ocupați cu adresarea invitărilor pentru 
concertul din 1 Martie. De sine înțeles, 
vorbiau numai despre concert și șan
sele lui.

— „Decă vor veni numai jumătate 
din invitați — observă unul, arătând spre

Literatură.
Publicațiunile Academiei Române. 

Au apărut acum publicațiunile mai jos 
însemnate, și se află de vîndare la urmă- 
tdrele librării: Socec et Comp., Bucuresci 
— Otto Harassowits, Leipzig, Gerold et 
Comp. Viena (Stefansplatz). 1. Dr. Dimi- 
trie Brândză, Plante nouă din România, 
note postume, bani 50. 2. Dr. V. Babeș, 
despre lucrările scientifice ale profesorului 
Dr. Nicolae Kalinderu, bani 20.ULTIME SC1R1.

Londra, 10 Februarie. „Times" 
anunță, ca Bulgaria a adresat o 
nota cătră puteri contra mobilisări- 
lor Turciei, cari sunt periculose pen
tru Bulgaria. Nota adaugă, că Bul
garia ar fi nimicită chiar și la cas 
când ar purta o campanie victo- 
riosă.

Diverse.
Budhismul este religiunea înte

meiată de Budha (= luminatul). înteme
ietorul acestei religiuni se numia cu nu
mele lui adevărat Siddharta său Gautama 
și era originar din familia de principi nu
mită Șachia. S’a născut pe la mijlocul s. 
VI. a. Ch. în Kapilavastu (adî Paderiț, Ia 
polele Himalaiei). Renunțând la posiția sa 
înaltă și la bogății, trăia ca pusnic în 
meditațiuni religiose. El fu luminat în mod 
subit într’o nopte, când ședea sub un smo
chin. Numărul ucenicilor sei crescu rapid 
și la 480 a. Oh., când el muri, religia lui 
era deja bine consolidată. Credincioșii lui 
se împart în mireni și „călugări" seu cer- 
șitori (blișcu) și „călugărițe", cari au ur
mat felul de a trăi al magistrului lor și 
s’au asociat în ordine monachale. Regulele 
vieții monachale derivă în simburele lor 
de la însuși Budha. Budhismul în esența 
sa nu este altceva, decât o reacțiune în 
potriva brahmanismului. Prin aceea, că 
propovăduia egalitatea tuturor dmenilor, 
combătea împărțirea în caste.

Budha dedea importanță mai mare 
acțiunilor morale (și nu sacrificiilor) și im
punea iubirea deapropelui (chiar și față 
cu animalele). „Dogmatica" lui Budha cul- 
mineză în doctrina despre suferință, prin 
urmare este un pesimism “pronunțat: Su
ferința își are causa în nesciință și în do
rința unei ilusinni de fericire și plăcere, 
ce resultă din acesta.

Prin stîrpirea dorinței, ceea ce se 
pcîte ajunge prin cunoscința adevărată și 
prin lucrarea corectă, ajungem Ia stîrpirea 
suferinței, la mântuirea sufletului din lan
țul dureros al renascerilor și la îrrt>rarea 
în Nirwana, adecă contopirea cu infinitul. 
Noțiunea Nirwanei, asupra căreia Budha 
își lăsă aderenții în îndoielă, se esplica 
mai târdiu în diferite chipuri.

Budhismul sprijinit în parte de dom
nitori, cum a fost d. e. regele Așoka 
(259—222) s’a răspândit în totă India pănă 
la Ceylon, apoi în Tibet, apoi în Asia ră- 
săritenă, pe la mijlocul primului mileniu 
din era creștină fu restrîns în India prin 
contrareformațiunea Brahmanismului. In- 
tr’aceea Budhismul a perdut mult din 
forma sa originară : Cu tote că în învă
țătura întemeiătorului lipsesce noțiunea 
lui Dumnedeu, aderenții lui l’au făcut pe 
el însuși, începând cu s. II. a. Gh. ființă 
dumnedeâscă, salvatorul lumei și i-au îm
podobit vieța cu minuni fantastice.

Divinitatea lui Budha deveni în sfîr- 
șit pentru formele Budhisraului în afară 
de India, centrul dogmei și al cultului. 
Morala lui ateistă a câștigat aderenți și 
printre necredincioșii din Apus și din 
America, cari susțin și propovăduesc în
vățătura lui Budha, ca pe o religiune uni
versală a viitorului.

Proprietar: Dl’. Aurel Mureșiann. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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11314—1902 sz.
tlkvi.

Ărveresi hirdetmeny kivonat.
A brassoi kir. torvânvszek, mint 

telekkonyvi hatosâg, kozhirră teszi, 
hogy Blendea Niculae âs Dogariu 
Dumitru vegrehajtatonak Bokornea 
Măria sziil. Radu văgrehajtâst szen- 
vcd6 elleni 40 kor. tăkekoveteles âs 
jârulekai irânti vegrehajtâsi ugyeben 
a brassbi kir torvânyszăk (a brassoi 
kir. jârâsbirosâg) teruletăn levo a 
prâzsmâri 175 szâmu tlj«vi 412, 413 
hrsz. egesz ingatlanra 858 kor. a 
18012 hrsz. egesz ingatlanra 23 kor. 
az u. o. 386 sz. tljkvi 17972, 17973 
hrsz egesz ingatlanra 47 koronâban 
ezenriel megâllapitott kikiăltâsi âr 
ban az ârverăst elrendeite 6s hogy 
a fennebb megjelălt ingatlamik az 
1903 evi Februar ho 26-îl< napjân de- 
lelbtt 9 orakor, a Prâzsmâr kozsâg 
hâzânâl megtartandă nyil vânos ârve- 
răsen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak 
az ingatlanok beesârânak ItOL-ât 
keszpănzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 § âban jelzett ârfolyammal szâ

mitott es az 1881. ăvi november l-6a 
3333. sz. alatt kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. § âban, kijelSlt 6va- 
dekkâpes ărtăkpapirban a kikuldătt 
kezăhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. cz. 170. §-a ertelmăben a bânat- 
pănznek a birbsâgnâl eldleges el- 
helyezesârăl kiâllitott szabâlyszeiii 
elismervănyt âtszoigâltatni.

Kelt Bra ss 6, 1902 evi Okto- 
ber ho 14-ik napjân.

A brassoi kir. tbrvenyszek, mint 
tik< nwi hatosâg.

K o v â c s, 
846,1 — 1. e. biro.

/OCXXXXXXXXXXXXXX

Spirt denaturat
din fabrica de spirt a firmei Frie
drich Czeil și fiii, care are esc'e- 
lentă putere de iluminat și e 
forte cu spor, se capătă cu pre
țul dilei în depozitul de ape mine
rale ia

Wilhelm Dresnandt,
6—12 Strada Vămei Nr. 93.

vxxxxxxxxxxxxxxy
Nr. 49—903

Public atiune!
în 13 Februarie 1903 la 10 âre a. m se va ține în cancelaria admi- 

nistrațiunei pădurilor orășenesc! (în Brassd sub Bucium Nr. 9) licita- 
țiune cu oferte pentru dares în arendă a următârelor locuri de 
pășune din revirul orășenesc pe timp de 6 a 11T, adecă pănă la finea 
anului 1908.

I. începând deia muchia Pisculungului pănă la Valea Hoților 
(Crucur mic): pășune de pădure 610'6 jugăre cat, livadie 14 jugăre 
cat, în total 612 jug. cat.

II. Crucuru mare pănă la grăpa Grădinarului: pășune de pădure 
501 6 jug cat., livadie 28 6 jug. cat, în total 530 2 jug. cat.

III. Valea putredă pănă la Drester și dosul Oaben pănă la Valea 
3âcă cea mică: pășune de pădure 865'7 jug. cat, livadie 11 jug. cat în 
total 876 7 jug. cat.

IV. Eisengrundul cel mare și locurile din hotar pănă la Triangel- 
berg: pășune de pădure 499'7 jug. cat., livadie 6 6 jug. cat., în total 
506'3 jug cat.

V Pisiacu pănă la Pisculung și Hirschgrundu: pășune de pădure 
528 9 jug. cat., livadie 42'5 jug. cat., în total 571'4 jug. cat

Petițiumle (Ofertele) timbrate în ordine și cu declarațiunea, că ofe- 
rentul cundsce condițiunile și se supune acelora sunt a se presenta la 
administrația pădurilor orășenesc! pănă la 13 Februarie a. c la 10 ore a m.

Fie-care oferent are se pună în ofertul seu drept vadiu 10°/0 din 
suma oferită ca arendă anuală; acestă sumă, oferentul învingător, va 
ave se o întregâscă pănă la jumătate din suma atendei anuale și se o 
depună drept cauțiune.

Iu oferte sumele oferite sunt a se separa după singuraticele obiecte 
<le arendă. Condițiunile de arendă și mapele despre teritoriile de pă
șune ce stau a fi date în arendă sunt, espuse în cancelaria administra
ției pădurile r și pot fi luate în vedere, în decursul orelor de oficiu

Brass 6, 6 Februarie 1903.
Administrația pădurilor orășenești.

„C O M 6 R A“,
asociatîune de consum în Sasca-montană.

CONVOCARE.
Domnii membrii ai „COMd.REI“, asociațiune de Consum în 

Sasca-montană sunt prin acăsta convocațl în sensul § lui 25 din statu
tele Asociațiuuei

la a IV-a adunare generală ordinară,
care se va țină în Sasca-montană la 2 Martie 1903 st. n. la 9 ore a. m. 
în localul D-lui Anton Kokesch.

Obiectele:
1. Raportul direcțiunei pe anul espirat
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
3. Decisiunea compturilor și darea absolutorului.
4. Decisiunea asupra împărțirei profitului curat
5. Alegerea comitetului de supraveghiere.
6. Esrniterea a 2 membrii pentru verificarea protocolului.
7. Eventuale propuneri §. 38 lit. i.
Domnii membrii să fac atențl la § 29 lit. i.

Dat în ședința consiliului comun ținut la 2 Februarie 1903.
Direcțiunea.

Contul Bilanțului.
ACTIVE: Corone fii. PASIVE: Corone fii.

Cassa în numârar...................
Inventarul mărfei....................
Spese de fondare cor. 133.63 f.
După amortisare „ 13.36 „
Mobiliar . . . „ 921.30 „
După amortisare „ 83.13 „
Debitori..................................

98
10505

12Î

829
4885

02
99

27

17
92

Capital social de 146 quote
â 60 corone ...................

Creditori..................................
Profit curat .............................

8348
7367

223
4»
89

15939 37 15q39 37

Contul Profitului și al pierderilor.

Sasca-montană, la 31 Decemvrie 1902

E Ș I T E: Corone fii INTRATE: Corone fii.

Chiria casei............................. 275 30 Venit din vinderea mărfei. . 3352 79-
Darea de stat c; munală și li-

cența .................................. 227 36
Salarii....................................... 1974 16
Spese....................................... 389 24
Porto-urI.................................. 63 —
Asigurarea mărfe: ... 70 11
„Gazeta Transilvani ei“ . . . 24 24

Amortisarea:
Din spesele de fon-

dare .... cor. 13.36 f.
Din mobiliar . „ 92.13 , IC 5 49

Profit curat ........................ 223 89
3352 79 .41352 79

1
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Cine doresce să aibă un costum bun, elegant și trainic 
O acela să facă cumpărătura necondiționat la 

| HANS FIELES
A ZZZZZZZ în Brașov, Strada Vămei nr. 13, .

a tot-deuna^n asortiment ma,re de stofe "W
y de Loden-Til’Oles neîntrecut de durabile, precum și 
* Stofe de Kamgarn
W dela cele mai ieftine pănă la cele mai scumpe. Kamgarn 
O negru, Peruviens pentru cosliime de salon și fracnri.

La dorință pot recomanda croitori buni, cari sunt în stare 
lucreze în 10 ore un costum durabil și fără scăderi.

Eecu.ncscin.te numerose.
Mă rog de a visita Magazinul meu, fără a fi si.it 

cumpărătură.
Hans Fieies,

(754,19—20. Strada Vămei nr. 13.
ccxcasgg Mostre se trimit cu bonificarea speselor poștei, gsssssag

s6

la

Direcțiunea:
Iustin Chiriila, m. p., Costa Manescu m. p., Stefan Dăneț m. p., 

director esecutiv.
Ioan Balanescu m. p. Gligorie Petru m. p. Alexandru Bogovan m. p. 

I)r. A. Lichtfuss m. p. Tr. Bratescu m. p.,
contabil.

Bilanțul present, precum și contul profitului și perderilor esami- 
nându-le le-am aflat esacte și cărțile purtate în regulă bună.

Sasca-montană, la 2 Februarie 1903.
€’aicitehi 1 de supraveghiere:

Alexandru Boiaș m. p., Costa Pct> ura p. Vasilie Gropșan m.p. Teodor liana m. p. 
președinte.

Qo cu deosebire Damelor că perul
MD 1 UuUIIlclilllldl din față, după brațe seu la locuri 

unde nu trebue se fie, se pote înlătură în puține minute, folosind 

Twtom pentru. înlăturam perului a lui NEUSTĂDTER, 
mijloc absolut uestricăcios. Ncsuperător pielei.

1 flacon cu instrucție 8 cor. Se află numai la

EUGEN NEUSTĂDTER BRAȘOV,
10—10 Farmacia la „Sehutz Engel“. Târgul graiului. (-60)

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


